مدارک مورد نیاز برای صدور ،اصالح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت
 -1دسخًاست کتجی صذيس/اصالح /تمذیذ پشياوٍ ثُذاشتی سبخت
 -2فشم سٍ ثشگی تکمیل شذٌ صذيس پشياوٍ ثُذاشتی سبخت(پیًست شمبسٌ  )1ثب وضمبم یک وسخٍ جضيٌ استبوذاسد یب سفشوس مشثًعٍ

 -3تصًیش پشياوٍ َبی ثُذاشتی تبسیس ثُشٌ ثشداسی ي مسئًل فىی (کلیٍ شیفت َبی تًلیذی)
 -4عشح ثشچست ي پًشش ثستٍ ثىذی
 - -5اصل تعُذ وبمٍ محضشی سعبیت مًاسد مىذسج دس عشح ثشچست ي الضامبت مىذسج دس ضبثغٍ ثشچست گزاسی (پیًست شمبسٌ )2

 -6تصًیش ثشاثش اصل شذٌ (تًسظ مشاجع ریصالح) گًاَی ثجت عالمت تجبسی یب اجبصٌ استفبدٌ اص عالمت تجبسی صبدسٌ تًسظ
سبصمبن ثجت اسىبد ي امالک کشًس کٍ ثبیذ داسای يیژگیُبی صیش ثبشذ:
-

صبحت عالمت (وبم) تجبسی ثبیذ وبم ياحذ تًلیذی یب شخص مىذسج دس پشياوٍ َبی صبدسٌ اص مشاجع ریصالح صبدس کىىذٌ مجًص فعبلیت
اقتصبدی ثبشذ.

-

وبم یب عذد ثٍ فبسسی ثعىًان عالمت تجبسی محصًل ثٍ ثجت ثشسذ (تصًیش ي شکل ثٍ تىُبیی قبثل قجًل ویست).

-

داسای تبسیخ اعتجبس ثبشذ.

-

عجقٍ محصًل مًسد وظش دس گًاَی ثجت عالمت تجبسی محصًل قیذ شذٌ ثبشذ.

 -7تصًیش قشاسداد ثب آصمبیشگبٌ مًسد تبییذ ،دس صًست وذاشته تجُیضات الصم ثشای محصًل مًسد تقبضب (دس صًست ویبص)
 -8دسیبفت  GTINاص مشکض شمبسٌ گزاسی کبال ي خذمبت ایشان
 -9اصل فیش ياسیضی مشثًط ثٍ صذيس پشياوٍ سبخت مغبثق ثب آخشیه تعشفٍ مصًة ثٍ شمبسٌ حسبة  2173319011008وضد
ثبوک ملی ثٍ وبم خضاوٍ داسی کل.
ياحذ َبی تًلیذی مًاد غزایی ي آشبمیذوی

ياحذ َبی تًلیذی مًاد آسایشی ي ثُذاشتی

صذيس

 1/450/000سیبل

 1/880/000سیبل

تمذیذ/اصالح

 560/000سیبل

 560/000سیبل

 -10تصًیش پشياوٍ َبی سبخت مًاد ايلیٍ مًسد استفبدٌ دس فشمًالسیًن ،تصًیش پشياوٍ سبخت مًاد ثستٍ ثىذی ي مذاسک آوبلیض ي
مشخصبت سوگ ي اسبوس مصشفی دس فشمًالسیًن
 -11اصل پشياوٍ سبخت قجلی (دس صًستیکٍ اصالح  /تمذیذ پشياوٍ ثبشذ)
 -12پًشٍ پالستیکی
نام فرآورده:

□

□

صدور

وظش کبسشىبس:

□

□

تمدید

□مذاسک وبقص است.

مذاسک کبمل است.

وقص مذاسک  :ثىذَبی .....................

اصالح

امضبی کبسشىبس

وبم ي امضبی مشاجعٍ کىىذٌ

تبسیخ

سفع وقص گشدیذ.

امضبی کبسشىبس
تبسیخ

توجه :در صورتیکه ظرف مدت  51روز از اعالم نواقص نسبت به رفع آن اقدام نگردد ،به منسله انصراف تلقی شده و درخواست بایگانی خواهد شد.

